Zpráva o životě sboru za rok 2020
V tomto roce jsme oslavili 125. výročí samostatného trvání sboru. Žádné zvláštní akce jsme k tomu nepřipravili. Větší
část roku byla poznamenána šířící se epidemií koronaviru. Velká část pravidelných aktivit se musela přestat konat nebo
přenést do on-line prostoru. Naším virtuálním místem scházení se pro většinu aktivit stala adresa
http://meet.jit.si/ccepodebrady. Navzdory všem možným uzávěrám se však většina důležitých jednorázových akcí díky
dočasnému uvolnění konala. Většinu roku až do září s námi také ještě strávil vikář Jordan Tomeš, který po ukončení
vikariátu odešel do sboru do Berouna.
K bohoslužbám jsme se až na několik nedělí v březnu scházeli pokaždé. Buď normálně v kostele, nebo později
„normálně“ na videokonferenci. Těžko dávat statistická data o počtech účastníků, ale velká většina aktivních členů se
těchto bohoslužeb účastnila (průměrná účast tedy byla plus mínus stejná, či větší než obvykle – cca 50-60 osob). Ti, kteří
neměli možnost internetového připojení, byli odkázaní na televizní a rozhlasové bohoslužby. Za jarního lockdownu
dostávali všichni členové s mobilem (o kterém víme) nedělní SMSky. Na podzim jsme se pak učili bohoslužby přenášet
vedle videokonference také prostřednictvím Youtube – s tím se rozvinula debata, jestli tento způsob vysílání bohoslužeb
nezůstane i po covidových omezeních a jak ho technicky zajistit, neboť nyní do velké míry závisel na technickém
prostředkování faráře či jeho rodiny. Internetová podoba bohoslužeb umožnila navštívit „virtuálně“ jiné sbory (nebo
přijmout jejich návštěvu) či pozvat jiné kazatele. Největším nedostatkem (vedle přímého osobního kontaktu) pak byla
nemožnost vysluhovat večeři Páně (byť v některých sborech se pokusili o vysluhování „přes internet“ – tedy že si
účastníci bohoslužeb v domácnostech pod vedením předsedajícího vysloužili chléb a víno). Také děti přišly zkrátka.
V době, kdy jsme se mohli částečně nebo bez omezení scházet v kostele, se začala večeře Páně z protiepidemických
důvodů vysluhovat „kalíšky“. Zatím provizorně, nicméně i zde je ve vzduchu otázka, jak pokračovat v budoucnosti.
Při doprovodu bohoslužeb z kostela se pravidelně střídali zkušení i začínající varhaníci, příležitostně doplnění muzikanty
s kytarou či dalšími nástroji. Při přenosech bohoslužeb z kanceláře se na doprovodu podílela především Magdalena
Férová, příp. další členové farářovy rodiny.
Při pohřebních bohoslužbách jsme se rozloučili se sestrami Evou Vokálovou, Janou Šklíbovou a bratrem Josefem
Dočkalem. Zemřela také sestra Blanka Váňová.
Kavárnička se scházela jako obvykle, v době zákazu vycházení a obav z přenosu viru taktéž virtuálně – a to téměř
v plném počtu s obvyklým programem někdy zpestřeným promítnutím přednášek či krátkých filmů. Oproti mnoha jiným
bylo u nás zapojení seniorů do online aktivit obdivuhodné.
V květnu měl skončit cyklus konfirmační přípravy a měla proběhnout konfirmace. Konfirmandi a jejich rodiče se sešli se
staršovstvem k rozhovoru, ale konfirmace už neproběhla a to ani na podruhé na podzim. Konfirmandé se pak ještě
scházeli on-line, až posléze přešli plynule do scházení mládeže. Konfirmace bude při nejbližší možné příležitosti.
Mládež se scházela relativně pravidelně – jak naživo, tak online. Dá se dokonce říct, že díky vnějším omezením se mládež
scházela pravidelně ve větším počtu, protože mnohým odpadly různé další aktivity, kvůli kterým se schůzek mládeže
neúčastnili. Výrazně se mládež podílí na přípravách táborů a Noci kostelů, za což ji patří velký dík. Na přelomu ledna a
února jsme byli na víkendovce na Valašsku v Karafiátově sboru na Velké Lhotě.
Také s dětmi mladšími i staršími probíhaly jejich páteční biblické hodiny – normálně i online, i když zde to možná on-line
bylo nejkomplikovanější.
Také maminky s dětmi se scházely s farářkou Mílou Hofmanovou, z velké části online. Většina účastníků je nyní ale ze
sousedních sborů.
Navzdory obavám proběhly všechny velké akce – Noc kostelů v červnu opět za hojné účasti, kdy se hlavní program konal
zejména venku (harfový koncert Alžběty Maňáskové v Glorietu, zpívání ze Svítáku s mládeží). Polabská evangelická pouť
s hostem Benjaminem Rollem a Onřejem Kolářem. Nově proběhl volejbalový turnaj. No a největší akce GlorietFest na
podporu oprav altánu Gloriet se konala těsně před další uzávěrou a byť jsme se obávali a účastníků bylo snad kolem pěti
set, ohniskem nákazy jsme se nestali.
V únoru jsme měli sborový den s Mikulášem Vymětalem, který mluvil o své práci faráře pro menšiny.

Konaly se rovněž oba tábory – minitábor pro rodiny s dětmi a velký tábor pro děti. Opět v Bratřicích u Pacova. Trochu se
zde ukazuje generační přeliv – máme veliké množství vedoucích z řad mládeže, ale začíná stagnovat či dokonce ubývat
počet školních dětí. Zdá se, že v nejbližší době tu po stránce přirozené generační obnovy velké divy čekat nemůžeme,
takže nám nezbývá, než se zaměřit na to, jak přizvat (k táborům i k víře) lidi odjinud. V srpnu pak proběhla rodinná
dovolená v Chatkách na jihu.
Když jsme se nemohli scházet v Ekklésii, začali jsme pořádat „Večery v karanténě“, kdy jsme k online besedám využili
zejména přednášející z našeho sboru: Jordan Tomeš mluvil a promítal fotky ze svého studijního pobytu v USA, Martin Fér
mluvil o cestě farářů izraelskou pouští, Petr Niedrle o výročí dětských vesniček SOS, Vladimír Rudajev o zemětřeseních,
Vladimír Frančík o plavbě lodí po kanálech v Holandsku a Švédsku, Kateřina Soudná o Zdeňku Matějčkovi a Pepík
Bartošek o tom, jak ho ovlivňují jeho cesty světem. V mezičase proběhl v kostele i „normální“ večer s religionistou
Pavlem Hoškem, který mluvil na téma „Češi mezi vírou nevírou a pověrou“.
V květnu při prvních pokaranténních bohoslužbách proběhla instalace (staro)nového seniora Martina Féra, kterou
provedl synodní kurátor Vladimír Zikmund.
Konalo se pět letních filmových večerů na farní zahradě.
S vánočními setkáními už to nebylo tak jednoduché, vzhledem k omezené možnosti se scházet – tradiční vánoční
divadlo dětí proběhlo alternativně – děti ho natočili na video a v neděli se promítlo pro pár lidí v kostele a pro další
doma u počítačů. Jmenovalo se O andělu, smrti a dítěti a napsal jej Luděk Rejchrt.
Místo štědrovečerních bohoslužeb bylo připraveno pásmo hudby, písní a biblického čtení, kdy lidé postupně v průběhu
večera přicházeli a odcházeli „průchozí kostel“, mohli si zapálit a odnést připravenou svíčku. V kostele se tak vystřídalo
kolem sto lidí. Na Boží hod vánoční byly bohoslužby, ale už se skromnější účastí.
Na našem internetovém Youtubovém archivu se nám podařilo dát dohromady záznamy většiny vánočních divadel od
začátku devadesátých let (na Youtube hledejte „ČCE Poděbrady“ a dejte si „odebírat“).
Proběhly brigády na farní zahradě, ale stejně větší část práce o sborový areál leží na bratru Janu Sílovi, který zde vytrvale
upravuje a opravuje, co je potřeba.
Součástí našeho areálu je altán Gloriet. Jeho opravy stále postupují (v letošním roce byla definitivně uzavřena druhá
etapa), před námi je restaurátorská oprava ozdobných čuček a pak obnova zbylých teras – finančně bude nejnáročnější.
Díky Glorietu jsme se dostali také do přímého přenosu České televize, protože jsme vyhráli hlasovací soutěž „Máme
vybráno“ organizovanou Institutem pro památky a kulturu.
O životě sboru informujeme na webových stránkách http://podebrady.evangnet.cz, na Facebooku
(www.facebook.com/evangelicipodebrady ), v pravidelných emailech a ve Sborovém dopise, který měl i letos čtyři
vydání a za vytrvalou práci s jeho sazbou patří díky Honzovi Dubovi. Nejlepší ale je, když se informace a pozvání šíří od
úst k ústům a od člověka k člověku – to už je ale na vás!
V kartotéce evidujeme ke konci roku 437 členů. Proběhlo 280 různých setkání.
V letošní zprávě jsem vynechával většinu jmen těch, kterým je potřeba děkovat za to, co dělají v jednotlivých oblastech
sborové služby – snad se nezlobíte, jestli jsem právě vás vynechal. Je vás mnoho a patří vám velký dík. A bude skvělé,
když se přidáte i další!
Martin Fér

Zpráva staršovstva za rok 2020
Současné staršovstvo bylo zvoleno v roce 2018 a čítá deset sester a bratří: Hana Bulíčková, Jitka Dubová, Jan Hofman,
Pavel Kubíček, Jakub Lounek, Michal Povolný (kurátor), Vladimír Rudajev, Ladislav Ruml, Lenka Ryglová a Martin Šuk. Bratr
farář je virilním členem staršovstva. Tento tým doplňuje nebývalý počet sedmi náhradníků. V současné době se
staršovstvo nachází v poločase mandátu.
V uplynulém divném roce 2020 se uskutečnilo deset schůzí, mimo prázdniny jsme se sešli většinou každý první čtvrtek
v měsíci. Absence byla minimální, vždy byla schůze usnášeníschopná. Z každé schůze byl pořízen zápis, který je

k nahlédnutí na sborovém webu http://podebrady.evangnet.cz/dokumenty/informace-ze-staršovstva. V době karantény se
schůze konaly a stále konají online.
V uplynulém roce staršovstvo řešilo několik výjimečných událostí. Po zdařilé opravě prasklých zdí byla vymalována
modlitebna a bylo instalováno nové osvětlení. S MÚ a Technickými službami bylo řešeno prořezání veřejné zeleně směrem
do Husovy ulice. Byl razantně prořezán kaštan. Za rozpadající se dětskou houpačku na farské zahradě byly pořízeny nové
dětské prolézačky. Po havárii skříněk v kuchyňce Ekklésie byly pořízeny nové, pevnější skřínky a kuchyňka byla
vymalována. V záři byl uspořádán cyklovýlet po sborových pozemcích. O některých akcích se též dočtete ve Zprávě o
životě sboru. Nejen pro potřeby členů sboru bylo umožněno několik zápůjček prostor Ekklésie (vše proběhlo podle
okamžité pandemické situace).
Uplynulý rok nám přinesl nové poznatky, které nikdo z nás nezažil a ani nechtěl zažít. Pandemické události odsunuly
výroční sborové shromáždění na červen. Omezily velikonoční svátky a návštěvy bohoslužeb. Letní či prázdninové aktivity
nám daly trochu naděje na zlepšení. Toto volnější období jsme zakončili povedenou Polabskou poutí a GlorietFestem.
Konec roku byl opět sešněrován zákazy. Spolu s Jobem nesmíme zoufat, ale můžeme (či musíme) věřit v lepší časy.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří přiložili ruce k dílu při různých brigádách, ale i těm, kteří pomáhali organizovat
sborové akce. Poděkování patři i všem dárcům a donátorům.
Sepsal Pavel Kubíček.

Zpráva o hospodaření
V roce 2020 hospodařil náš sbor se ziskem 262 tis. korun.
Na saláru bylo vybráno 578 tis. Kč, plánováno bylo 530 tis. Kč. Děkujeme všem členům sboru za jejich příspěvky.
V rozpočtu na rok 2021 počítáme s vybraným salárem ve výši 580 tis. korun. Věříme, že se nám to podaří splnit. Roste
počet salárníků, kteří platí pravidelné měsíční příspěvky. Touto cestou bychom chtěli vyzvat i Vás, zda se nechte přidat.
V roce 2020 byla dokončena druhá etapa oprav Glorietu, a to oprava schodiště a zdí, která byla financována z dotací,
výtěžků GlorietFestu za roky 2019 a 2020 a dále z darů drobných dárců a také z vlastních prostředků sboru. Byl
vymalován kostel a instalována nová světla do kostela.
V rozpočtu na rok 2021 nejsou plánovány nějaké mimořádné výdaje, je počítáno s běžnou údržbou kostela, fary a celého
areálu, dále se budou pořizovat nové evangelické zpěvníky.
Připravila Jitka Dubová

